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Ceza, borçlar, kara ve deniz 
ticareti kanunları değişiyor 

Giinlin gazın ....................... 
Rus yanın 

harp Hin 
etmek mecburiyeti 

fi Suç 'uların mazilerini tesbit maksadile 
bir de adli sicil teşkilatı kurulacak 

~"~~~~~~ıı ~ : S § :: ~-= . ~ . ~ ; :.:·~ ; :--; ~ ~ :: ~ 1 Ankara. 1 O (T e1efonla) - ı bakımından genç bukukçularimı"'. 
~Jw...J.J.lW~.&.»...#~ Adliye Vekaleti, bazı kanunlann zın iyi yetifmeleri için zaruret h~ 

J -..aa,. ....... w IUNlle lasil· Almanlar tere ve Amerika ile harp ha· 

ı tadil, tashih ve tevhidi üzerinde- sıl olmuftur. 

liDe aeçmesinin, mJwüki jlUl'elte 
•-anın da Japonyaya harp ilin 
eta---nr.. aebebiyet vereceii SÖY· 
'-nitti. 

Da bir iki sindir plen telgraf· 
'-• .. tahmini teyit etmektecl'.r. 

kış 
seferini 

bitirmişler 
B.a telgraflara nuaran bir taraf· R 1 '1".!k • J b • 

Yakanda. Japoalar laralmdan babn1an tn,lisleriia 3S bin tonluk Prince of w.ıe. Mffa 1aup 
aeaüai aöriinmelrtedir. Ba pminin aöverleaincle meth• Rooeenll • Churdüll mülikab vuku bul
muttu. Prince al wa1. 1939 da da .... indirilmit, - ~"en bvvetli Wr aaffı harp ...... 
idi. Yine bu semi 42 bin loaluk Hoocl'a babran Alma arhlm Biamark'1n babnhnunla miibiaa 
Amil olmufla. Alttaki ..... ile •abnlan 32 - tonluk ,. ,... lnailizlere ait Repula .......... 

ki çıdışma,lannı bitirmek üzere- Vekalet, Türk Ceza kanunu· 
dir. Bu cümleden olarak borçlar nun bazı hükümlerini de yeni b&f
kanunu hükümlerile kaTa ticareti tan gözden geçirmif ve kanunda: 
kanu~undak.i hük~~eri birleşti- tadili.ta lüzum görmüttür. Buna 
ren hır kanun proıeaı hazırlamak- müvazi olarak bıazırlanmaama ih
tadır. Bu kanunlar arasında bi- tiyaç hasıl olan adli ticiJ te,kila
ribirine benzer hükümlerin mev- h için de bir kanun projetıi mey. 
cudiyeti tatbikatta halkı ve mah- dana getirilmektedir. Bir mücri· 
kemeleri mütkül vaziyetlere aok- min geçmiftek· hallerini öğre~ .. 
makta ve mahkemeler içtihadın· mek, Ceza ka~ununun tatbikab• 

tan Japonya. Almuı7anm Ame- UScar ,ı l. 'Dlnae ır 
.... h - etmesini bekle- 1 Ç. ld ti 
.....:;:, d7er taraftan da lngilte- zaı er kazanı ıgını 
te; Rmyamn Japon,.aya derhal bildiriyorlar 
baıı harp etmesini istemekteclir. 

Almanyenm, Amerikaya harp 
lli1a etmesine lüzum var mıdır, Berlin, 1 O (A.A.) - A1man 
10k mudur, ,,ek kestiremiyoruz. orduları Başkumandanlağının teb
Qinki bugün Amerika zaten Al· liği: 
-.ya ile fiilen hali harpte bu· Doğu cephesinde düşmanın 
lan.Daktachr. M. Rooeevelt, eon mevzii taarruzları muvaffakiyetle 
iracl ettiii nutuklarda. Amerika• püakürtülmüştür. Düşman bu mü 
lllla Lütiin deniz kuvvetlerine, ne- nasebetle yeniden kanlı vahim za 
lede bir Alman ~ tr~ı:'i"~ yiat vermiştir. Alman hava kuv
detlaat alet etmelen emrma yeni.. vetleri ehemmiyetli teşkiller ha· 
lini, kat'i olarak .c;ytemi,ti. Şa linde, doğu cephesinin cenup lr.e
...... Almanyanm IMas6n ---; Biminde dütman askeri topluluk
.._. •Amerika ile anım-da hali lamu ve harbe hazır znhlı araba
-.. mevcuttan demfıeile Yem• lannı ve Sovyet hava meydanla· 
Yette bir deiitildik olacak «leiiJ- nnı miieuir aurette bombardunıt.n 
dir,,. Japonyaya bundan bir fay• etmfilerdir. Dütman, Moskova 
da plemes. Maamelih eter met- etrafındaki aahada yaptıtı taar· 
laar iç taraflı miuk muc:ibince. ruzlar neticeeinde bava kuvvetle
Ainwtya İçin Japonpnua dir rlmiz tarafındu ehemmiyetli za
......_ derhal harp ilim icap yiata uğratılmıtbr. llmen gölü şi
~ AlmaD)'UUD bu huit malinde de düpanll zayiat ftr-

~1 ....,..ı:ı =-=~;dirilmişti~-·· ..... 
~ lıillflN P ;ı. .. cka, ıo (A.A.) - So..,,et. 
fifmetııl • q olsa, Jine Alman- sece tebliii: 
~ :rüldinl Lehemabal bafif. 9 ilkklnun giinü, kıt' alıınnuz 
i'etndf olacaktır. bütün cephelerde düıpmanla çar-

Rm,amn Japon,.aya harp ilin ..tardır. 8 .ilkkanun günü 
etnıesine gelince, Japon memba· ~:t:nda. 6 Alman tayyareti tah
-..... gelen hab..terde, Japon . dilm:•tir. Biz 3 tayyiire kay· 
J'..... buna ihtimal vsmecliii, rıp e "'T --L.. __ _ı_ bettik. 
~ iki devlet a~ mevcut 8 bahıln diler haberleri la 1, IU 1 de 

olan iM, senelik ademi tecavüs =u=========== 
lll:Sakunn IMıgtinlerde teknr te-
kit ıolandata bildirilmektedir. 

Et- Japonyan• iimicli, bu a• 
4tmi tecaviis misakma baih ile 
~ hir hayli f8tmak İcap eder. 
IÇIDCle bahmdutumm t.elib harp , , , ••••• 
auhar ettit:rıdenheri, muahede, ,..._.....,... L-be 

Roosevelt'in 
nutku 

tnulcttele, anl•tma ve misak de- /ile gl.nlerln lgi"" r• 
..._ ..,terin ne hiikmii kaldı, ki lerini pagl111aca;ımı• 
._ b.._; devletin hansi imzuma luıbe /, ini 
l'İlı:rel ettiti gö~ ki fimdi Ja- 6ilJi kötii r •~ 
~ R~ ile ~ haDIİ '• -.lafıJO"U- GBl•11 tarilate akdeylediii miuıtdaa .... ,,--. 
ha,.. held:yo..? Metela bisat Ja- ille lıolJerler Wtiid•, 

da istikrar teminine mani olmak- nı kolayla,br ak miyetin .... 
tadır. Yeni layiha bu mahzurları . ııı. ac • ceok I a 
bertaraf edecektir. Ylf ve ae •illeti il ta ann an 

1 
Deniz Ticareti kanununda da müerimler hakkında icap eden 

bazı tashihler yapılmaktadır. Bu- tedbirleri alrnaaırui ünlli vere
na ~!hassa hukuk ilminin tedrisi cektir. (8.8.) 

lngiliz futbolcüleri 
lstanbula geldiler 

Misafirler Cumartesi gllnl Galataarag ( ) 
Pazar glinli de F. Bahçe ile /uuşılqıcllk . A s le er i Va z i g e t _ 

-------=========-------_,, 
Japon~ Amerikan harbi 

tfll klffYB iT 
Yazanı General Ali bısan S&bi• 

•sıcl OBDU KUllANDANLABINDAN 

O stilnHlifl banmak için baskın ı nına. ıulh akdine aallbi7ettar ve 
ile barba baflamayı ururt ayni zamanda biltiln .lapon 11l&hlı 

bulu Japonya, harp filolannı yedi kuvvetlerinin Başkumandanıdır: 

selds gün enel telk denislere cıkar. Bqkumandanın maiyetinde harbin 
mıetı. O g6ndenber1 her ırGn tGp idarealle metıral olmak 1lzere bır 
...ıerı ve bomba patlamalan 'bekle. umumi karargib nrdır. Ötedenberı 
ni70rdu. Amerika CGnalıUl'relst Ja- Çın ile muharebeler yapan Japon
pon lmparatGruna bet ilkkinun cu- Yıtda aeferberlik hali ve umumı ka

Cumane.l ve pMzar sünleri. Fe Fenerhahçe ve Gadatuaray 'klüp- martell güntl gönderdlti DKIHJ ile, rarcih teıldli mevcuttur. BafP.
nerbalıçe .bkdında iki maç yapa· leri namına Uç buket verilmit ve Japonyanın Bindlçiniden çılm1aım1 mandan olan imparator harp ilinı· 
cak olan lnaruz profesyonel muh İngiliz apbrcıalar, fatibıbu.Ja geçe- ve bu suretle harbin 6nfhle ıecilme- nı kendi umumi karargibından yap 
teliti bualinkü b'enle Ankaradan rek ikametlerine tahsis edilen To- alni talep •itti. lmparatGr, Japon mıştır. BGyle bır harp için İngiltere 
tehrimize gelmittir. katlıyan oteline gİtmiflerdir. kara, denıs ve hava kuvvetlerinin Singapurda naııl buırlanmıı ye 

MMfir futbolculan himil bu- Profesyonel muhteliti kafilesi- Baıkumandaaı sıfatile cevabını er- o taraflara kamanclanlar, aıkerler, 

.,_,...., dört ....... ,.. Çin top. """" """'"· fllldaİ'lnda .yapblı har'in -~ 1-..-...-

......... he,nelmilel haklar •• ka.. 

lmıan katar ... t 14.1 O da Hay· ne riyaset eden M. Lory, Ankııra tell sabah bo111balar1a verdi: ve deuis •e hava filolal'l göndermlt i9e 
dalp.,.J'a plmit ve garda kala· inbbalannı ıoran bir muharriri- bundan ıonra da 98Ulen AnaerlkaJ'a apoıqa da &Jllİ harp fçln hazır 
balık bir aporcu kütleai tarahn· mize fU beyanatta buJunmQftut: •• lnsfttere,,. harp ilin etti. Demok mJp: İnsi.Ik ve Amerikan fllolanaıa 
dan iııitikhal eclilmiftir. Kartılllyt· c- Ankarada. her türlü tah· ıat devletler harp ilbınıa hiilriim4tt daha ıiyade huıtlanmalarına "fe 

_........,._..._ çılar aruında bölge direktörlJ Fe- minlerimizın üatünde bir samimi- tarafından ohn~ Japon 'IHnamt tunetlenmelerbae met'dım Tel'lllL 
ridun Dirimtekin. Fenerbahçe ve yet ve hü:mü kabul ıördük. Kar- karargibından yapıldatını aöyllye. 

_._ ile bir mlnuebeti .... ..... ... ~ .......... ._.. • .., .... ı 
....... obefeenelikad.nite
-... ....... hiçe .. ., .... Ja
...... mlkemmel bir ...,, illB 
•tuuioe hiç mhi yoktur. Valnl a.... kendi kendine kalla, ilati
nial ld, Almanya ile öliim ve di-
lim ~- Wandaiv .. 
.~ ...... birde Japoa .. 
leli plrarmalc iıdeme•di. ilah--, 
ld IOB ...... n1arc1a R~amn, 
......... .U.ametindeld AlmaD 
_,... brplamak için thak
...... lıu;' 'r 11 ... ,.. (...._) 

-~-- ...... .__ prp cephesine plirHiJi de 
..,._,a...lde iclL F.i.r H ..._ 
doint ise, Ruqama Uaq.k 
llliidaı.all -...mile lehlilıede 
.... ..,... demektir. .,.. bir iL ....... 
.. sirette R.,...... Japon,.,a n - ltoole•elt 
._.,, illa etmeG, H'llİI ela cJa• (Jtadvo ıa:edJtl nutukta ,.,_ 
PGl!lar, ...,....., Vlitlvaetok'a Vqin=- alır oldlıiun• itiraf 
qptedin, çlDkl ora1uı ...... ~-el 8ıldml• ıımlaı'ı eö)'lemit-
ı.,,. demesine ........ Olar. - ... 

t ttr· 
Rusyamn ....... • ... _ ...... ,_ ilk gllDlerlnLı bir eok 

tr böyle ilaZik ......... , B• ~ ,:ne Japonyaya harp ilin etmek Amerlbn askerlerile Amerikan •a-
nıecburiyetinde k.1..:ail muhale. tandqlara ıslmilıtör. B~gfln harbin 
bir sibidir Çünkü a.,.. hapa içinde bulwıuyorus ... ınaan hflrri
hialtere v; Amerika ile illa il- ıatlerinln maauniJeti. lcla d6vfl1tl10-

... bailanmlfhr· Bu ....,...,. rmT.·" bir • _ .............. --- - 1000 
İle - tarafa da birtalnm veeiLe- - -er- u_ .. _ .. 
ili- ,aMemekteclir. Mesel&. laci!· 711 aonra •ulhln müafuuı _._ 
ı--.~ son umanlerda y.......... A.merilumın pı.tıeıdiil ıarred lcln 
, • .,. ban> ilin etmeli ıuf RllS7a· ptpaaa oıau~r.. •• -=a•la. 
h lrarf t vüi olaa laahhltlerinln ıWh m~lerl fchl .nnusda 
·~· Yekaa lndbiler em- mtm-1lleri bulmwı Japon General .... TAsvnd OiCAR lHl taıaıuaclM _...._,.. 

(0....,.. tJaM1t 1, ... I •1 ~ ~ .-. ,:•"1!!!11~-l".1' 

GalatuaniJ' idarecileri. muhtelif şılaştıiımız sporcuların ve maçla. rek hayret gösteriyorlar. Banda ... den mfinuip &6rdtlit anda alllblı 
te,ekkiillere mensup eporcular, rımıza yüksek bir alaka g8ateren .wılacak bir PY yok: Japon İmpara- bnetlerine taarruz emrini nrm1f. 
bum erkanı ve fu~o~ meraklıla· halkırt spor anla)'lflndan ve ter- toru, her h6ktlmdar cibi, harp UI- (DnotM Mlıi/• •· d"'3 ı al 
n bulunuyQrdu. Mısafir futbolcu· biyesinden bayranlalda bahaede-
lara Bec:I• Terbiyeli tetkilatı. <D•vıı"" -.Ali• ı. ritv• ı tı.J ................................................................ ················ ················ 

BaJ<ışfar 

Daim• daha Türkçeye dol}ru 
Pel".U SAFA ............................... 

Ç EYREK ,....,... CSnce i..; 
...... tiirkçe hir kitaptan 

.. dimleri ...... ı 
cs..aaı. k&vMetf 1aakhtda bir 

lflAfo ,,.,. tcl.W.ek ""' el .... 
... ~ "' .u.li adtMftita ,erp. 
~ knclı UUuatlcın tUMMM 1111-
0tlcle o~ 4bidcıt .,. '""""
,,. tdfoui dM4lcınt&ı bınl"""' ol. 
duklCln ...... ~- tc1n.dild 
teli ..tı.u ............ AaH ,.. ._ 
1-Nul> 

Z-..••n-Ma•ht• 
le 'ba clmle fiyle .,...Jırı 

c<Mul aaa'catlann kıwm•ti Mil. 
1nmla f>ir /ildr "do edebilmd 
~ dÜfll•m.ZicUt- ld bıi,.ak mil. 
ı.am. '~ kftdi i ttka.t. 
lan ttCllllUIG riot&tH g•tirdikleri el. 
,,...,.,. w ....... deM •ifme• 
~ f>tNhltt oldtfWon .. .,.,_., 
tariAtM ~ 7MSHr 
..,,.,,.,.. MU .. .,.,..,. 

ellmllellill .... ...._ 

navesö,..eiin~ 
• kapbnnak IMman claha tilrlı: 
çeaini ....... ,.. ki Wabilelimı 
Wanlarm da laep o aı.,lnnhk 
•e ıöreael& ....... iiltiıle 
,&;irfb. 

Fakat his ,m. lau dimleain 
~~......, ....... 
tö1lerualımı 

cGtbel •'.U.- fÜIJeri te. 
tiillde bir film «IİM6Umek içit& 
düpamelfdir ~ Wwiik mfllnl..,. 
,~-~ ~lan ... 
ortawa kordMklcın tıtlfttaltır 11e ü-. 
f'Ulde deh.ot fdMiftf bırakmış ol.. 
ctuklan eıfJf'ler tcariltea ailwew. 
di &ıı milletleria laff M oltwdll'• 

Birinc::i dinıWe 33 keliım 
v•; bunun 19 • (Pl'ldu fu
lau) yabancuhr. 

İkinci riimle4e de 33 keli-
me var; ..... 17 li )'&Laa. ..... ,.... .............. ..... 
pclir. • • 
u. ...... 31k ... 

....t ......... Mklii< ... 
{ ,,_ 

ın,ilb ıa•erten· 
A"'erikan 1 

Katabahru 
tahliye edildi 

---
iki nrlılıpın 
batır.•ldıtını 
lngillzler de 
itiraf ediyorlar 

Amerib, Almanga•• luır.p 
ildn edince Ru11a da 

Japonga U. luırh ıiret:M 
Sbıppur, 10 (A..A.) - tltkAlıa 

itle tebllii: 
Bueön ertenden ~ lla1eqa 

tlmalinde karada n handa faali
yetlerine deYam et:nıit, fakat fasla 
tıeraldri kaydeclemenılıtılr. Japonlar. 
Malezyanın eark nhiline Xuantanın 
tam ılmallne Singapur ile Taylan4 
hududu aruında J'&n rota uluır cı
karıuta tepbbtll etmiflerdlr. B• 
kealntde .Japonlarla çarp11malar ol. 
mablıdır. 

BA'l'AN G•lllL•B 
Loaadra, 10 (A.A.) - Reemlilln 
Prlna of Waleş sırhlııdlt RepaJa. 

-~-· .... lıatmıftu. 

lngilizlerin 
üç saffı harp 

• • gem ısı 
batırıldı 

Tokyonun lıaoıı 
hücumuna uğradığı 

galanlanıgor 

Guam edasına 
asker ~ ık•rıldı 

Tokyo, 10 (AA.) - fmp.a• 
ratorluk umumi kııraqibuua de
~ ~ bUwri,toı: 

Uzalqtırk lrtclliz fi108U, ~ t f 
iUckanun ıecesi Singapuıdan ~ 
karak Malezya )'anmadasa ~ri 
aabili boyunca ~e bafla
mlfttr Çarfamba pü 1aat 1 O 36 
da filo, Japon deniz ta)')'arelen· 
nin liücumuna utram1fhr. Repu}. 

fD•~ .Uffe ı. ıühuı 1 tı.) 

Qırika muharebesi:) 

Car 'ıı ı ı la~rıı 
ikiıci saf ~ısı ~ı 

sııa eriyır 
Sollum'da lngiliz 

tazyiki artb 
-

KABIU, ıt (A..t.) 
1naWs Ortatark amad ~ 

hı tarafmdan Ç&l'f&nM aktamı n ... 
redllen tebllt: 

8-9 ilkkiınm pceal bombarduua 
tanarelerimis Demede bir haTa 

f""-n -"'I• •· ..,_ .ı ., 
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1-rıcıt lıııiı 
:JNıo~ı- ı... pbnaals llba Ce Simli I' 

...,., ... ~ llnn .. Lm..._ 

Profeaör /. Haklcı Vzınt9t1rıılının ------....._-...-... i9t-ar.111ı 
bir ,az,. ......,,.ktile .. ,.1 -ııııeaıı--------•• 

-~ ,_.. da topıwn ..... 

?7ı":..~ Ta ı·ht·e-"~t~~:=F~ T ğra ve Penreler i e ...... , 
..... lıillr. ll& 4edl N ı.r .......... Bu IDlfCW• ara }' ,. Wlit -a..-11.._w 
~ ailletl a- J ·u ---. tanncla l,lr noalm tiJtMt tetki1 •· dul ... ı• 1 12 ad"" ...... ...... ---·~ • z ·~ J .. deıek ı.aQ.u. ... h·n····n • F B I ar ...... ,... ..,. • -- - iya ı ::-: := ~.,.... ennan ve uyuru :::;a--:E: 

m n ti •• ,.,.. ..._ Maarif Vekilleri .. ,_ Prot......,. •u m•••l•deld zllh 111 ~ 
~---------- 1111c1a ..... •· bilfl•••• ıenç tetkik erltabını , ... rtaclılll lDııW 1 'n•••11

s c1a. ~ fıp1· JuGAY :"9 ...::..:. "'~ phrimizde - mahlJeltedlr. Aflarını d.leyerek daha eıhlaatlı =...= ':: ==..: 
illa ....,_ 'Veldli G•-.1 AH - -• t .__. kl8JIZ __.__ _. ... _.._ S.-•nhdWf ... tmet ..,. .. _ ·----· .- .. ___ Ylldlt ı•inl•r11• mun ezır _.unma • .._ ... c • 1~1 1-·=-· .... ~ - - - _.. klııf••• .. .__ ........ ,,_ .... ... 

~ ı....._,&~ .. .A-*8,.. ........ .Ja,..,.,. u.-. ·- Ala Yllll ................ T .. .,.. Kan... ..... IJS G DLLD oc=L u l JX - Aınt mltDiD .. ıamnda- - WıWııra ........ a .... .. ıalPplenM- ilaqa ır.da ..... ;ıaılala " la9ıı& .._ ...,.. ealll --... ye ~ 1NIGne .. ki penÇe de yanı.. okunmuştur . ..._.. -.. pp111a ......... . 
•ht•• ...- .. ...,... dab. " ..... ·~ ._ ........ Fınnlara verilen • 1•ptıiı hafrlnt ve tıetrettill • (Harrebül' ffkir Hamza> detıı (Hara....,... .... ..-..._..._ 
~ aa•ı-ıllld karmak 11.18 udu. Çuua ,.ıfatüu ...... Ç111 iJml eterler ile mUU tarihin karan-, - rehul'fakırül hakll' Hamza) olduiu mnm- • ,..a ,,. - ..,. 
~-· ... IPınedl " ı. drlı baım-m .. ._... ..,.... .. c e • a 1 a r Wt kamJara Uıpkile Qduııa&- .......... <S. m. v..- n> Pro- barız aure&1e '° übnektedir ..,. •• ~ lliliıli .. ,..._ .. 
)lıınldra " lılllıp'a ~ ~ lea _. Jeu rwtllt lllli llaqm11- ... _..:_~L-•--...1-Lı imala makt9 w T8rlr dtm Uemln• büyük fesor tarafından okunamamı' lkı X - MehrMt Beyın buyuru1du- tir. Bunlardan INri ROOMt911 ile 
JPl!ttuad• llUfade ~· -.. da ..,.,....... •üwra ...... ~ ~· yardımler 7apmaldadıi. ('8}t) keliıDesı vardır Burad• iki sundakı (S 139, Vesika IS) pençe CWcbill .................. ..a.. 
-•·r il. ........ 11..,..... .... tllllp ,....._ ihtarlara ............ t Kurum, iN teaJe ......... sıu- kelimenın birden okunamayıt1 .... 1 e (Mebmed bın Ali) .. kimde o- nnda meth• 11 l'ıh ... Jftllll' 1 
...... bsiltıne .... Jla .a. .._ .......... ..... ...,_. •olmua ,...._ ~ bclar vaz.i olarak DeJrettili Belleten mec- yanı dikkatıır. Tugra metnlne kunm'1$\ur. Halbuki bwada Ali Prince of Waı.. ile Rep•'clir. 
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Sümer Sinemasında 

bir kadın yarattım 

cBir IKadm Yaratbm:a filmıinden güzdı · bir sahne 

Bemar Şav'ın en güzel eseri Her ,eyi mükemmeldir. Yalnız 
(Riğmalyon) - Bir Kadın Yarat- ! unutulan kadın gururu, kadının 
llm - ismile dünden itibaren Su- izzeti nefsidir. Bu kadın profesö
rqerdc gösterilmektedir. Fevkala re hefleyİ minnettardır. Fakat 
de töhret kazannuş olan bu eser kendisinin bir terlik gibi, bir yük 
son dere<:e mükemmel bir şckil:le gibi evin içinde kalmasına asla 
61mc alınmıştır Oymyan artistLes razı değildir. Kültürlü bir kadın. 
li Hovard' dır. Eser, bize nadiren yaşadığı muhit ne olursa olsun, 
gösterilen tezli filmlerden biridir. kadınlığını herşeyin fevkinde tu
Dün gece Üniverite profesörleri, tan bir insandır. O zaman isyan 
kordiplomatik ve gazetcdlere ga ediyor. haykınyor ... Film bura
la süvaresi olarak irae_edilmiştir. ya geldiği zamı1n cidden herkes 
Mevzu çok enteresandır. Sokak- içın mükemmel ve pek meraklı 
larda çiçek satarak hayatını ka· bir safhaya girmiş oluyor. Bu e-
zanan bir kız. günün birinde bir · .. b"'t"' lcuyucula 

f •• •• d 1•1 .1 b h sen. munevver u un o • pro esorun e a ctı e u ayattan 
kurt.anlıyor. Jy1 bır ~isnn, mükem rımıza tavsiye eder ve (Sumer) i 
mel bir malunmt sa.hıbı oluyor. bu fevkalilde teşebbüsündon do
Yüksek sosyeteye dahil oluyor. ı layı tebrik ederiz. •............................................................................................... 
BFOl\'ŞiTLE~ fıBTRBH HAKKI EKREM 

- Gayrimenkul Satışı -
şı,1ı, Bulgar Çarşısı, Abidei H iırrlyet caddesi (Yeni Asfalt cadde) 
ı 12 numaralı, lkıyliz küsur metre murabbaı arsa uzcrine bına 

ed lmış uç tarafı CBdde ile mu hat olan ve zemin katı muhkem 
kiiğtr, içi ve dışı yııglı boyıılı, tahtalar ve do,rramalar budaksız 

P..omanya kere.stcsınden mıı'l" ıl Apartıman şekltnde kullamlmağa 

müsaıd nazarctı kimı.leyl ı ve havadar evin tamamının satışı 
açık arttırma ıuretılc (iıK. E' vel/1941 cumartesi saat onda Be- 1 

1 
Joğlu 4 ilncO Sulh Hukuk Hi lclmll.ğınde yapılarak onbeşbin U- 1 
rıı1a talıbi uhdcsınde kalmış ve ıhnleı knt'ıyyl'sı 16/K. Evvel/1941 1 
salı gunü saat onda ıcrası kararlaşmış olmakla tallplenn mezkur 
r,ün ve saatde mahkemeye gelmeleri Uin olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 6 - 12 - 941 vaziyeti 
··====-=-= 

AKTiF Ura Ura 
K&H: 
Altın: San ldlotraıa 72.6CM,871 

Banknot 

DaAilcüki M~: 

10%.12U58.7t 
10.084.905,-
64.540.928,90 

Türk Liruı _ ••• ••• ••• ·- ... ••• ••• .(58.0"2,3t -------t Hariçtekl Mulı.dirl#: 
Altın: Safi kilogram 0,«1,033 , 
Altına tahTili kabil serbeat dövlı:ler 

Diğer dövizler ve borçlu klirlng ba-

13.27U67,90 

-.-
kiyeleri ... ... ••• ... ... ••• ••• 65.468.463,4% -------· Hazme Talwilleri 

Deruhte edilen evrakı nakdiye karıı-
lıı;"l ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• • ••••• 

Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine tev. 
fikan Huinc tarafından vaki te-
diyat ................. . 

Sen.eda.ı ciedaaı : 
Ticari senetler ••• ••• ••• ••• • •• 

E•Mlm '-'• taJwlldt ciizda'" : 

ı 
Deruhte edilen euakı nakdiye 

A nln karoılıi;;'1 esham ve tahvilatı 
(itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvil!t: 

A VGftlla4 : 

Altın ve d6viz üzerine annı ••• 
Tahvilat fizerine avans ....... .. 
Haılneye kuıa vadeli avans •••••• 
Hazineye 3860 No. lu kanuna göre 

168.'f 4.8.663.-

21.764.266.----
298.965.916,39 

.(5.20041,93 

6.996.434,71 

6.010.07 
7 .808.690.-
1.197 .000,-

uz. 150.S t!,69 

68.768.051.32 

136.084.%97.-

!08.965.016,30 

6.UOl.806,64. 

P A S 1 F Ura Lira 
s.,,.,,..,,,. : ... ••• ••• ·- ... ... ·-
l1'tiv&ı ~: 

Adi ve fevkalide -· _ -· _ _ ... 
Huauıl ••• • ..................... .. 

Teüriltüfri BatUıı.uıtl4r-: 

Deruhte edileıı nrakı nakdiye •••••• 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev-

fikan Hazine taca.tından vild 
tediyat ...................... . 

Deruhte edilen enakı nakdiye baki.. 
yesi .......................... . 

\
Karşılığı tamamen altın olarak 111-

vetcn tedavüle •azedilen ....•.... 
Reeskont mukabili ilivet.en tedavül• 
1 vazedilen . .. ... ••• ... .. . . ..... 
Hulneye yapılan altın karşılıklı a. 

vans mukabili 3902 No. 1ı kanun 
mucibince ilaveten tedavQle va
zedilen ...... 

MEVDUAT: 
Türk Lirası ...... 

ltın: Safi Kilogram E77 .160 ...••• 

3850 No. lu kanuna e-öre hazıneye 
açılan a•ans mukabili tevdi olu
nan altınlar: 
Safi Klg. 65.54.1.930 ...... 

Dövfı tao.Jıhiido.tı : 
Altına tahvili kabil dövizler •.• 
Dığ-er dövizler ve alacaklı ltllring ba. 

kiyeleri 

,.822.0lt.ıı 

6.000.000.-
______ ...,. 

158. 7 '8.563.-

!1.76U66.-----
136.984..297 .-

17.000.000.-

250.000.000.-

111.600.000,-

82.411.829,63 
1.233. 782,03 -------

78.124..167.90 

!3.296. 111.67 

11.m.ttı.11 

616.484.207.-

83.643.611,66 

78.124..167 .90 

açılan altın karşılıklı avans ... 167.600.000.- 176.610.700,07 Muhtelif _ ....................... . 

!3.295.111,67 

138.486.632,18 
Hia•edarlc.r: 
lfulttelif •••••••••••••••••••••••• 

'YEKÜN 

4.500.000.-
14. 719.092,96 ·----807.867.889 iG 

< = YEKON 867 .857 .889,46 

1 Temmm 1938 tarihinden itibaren: fıkoato haddi •ı. 4. albn üzerine avans oı, 3 

İnhisarlar Umum ilanları 1 SINGER i ....................... Müdürlüğü • 
Muha,.mmen Mu.vakkut EKSILTlllE 

Malın cinri Mikdarı. bcdelı temına.tı Şekli Günü Saati 

TELEMETR -KRONOGRAF 

18 ayar ALTINDAN 

18 ayar ALTINDAN 

165 lira 

çok fantaz1 model 200 lira 

500 Kg. baskül 
Tel 25X26 ve 2X2 m/m. 
llfuhtclif civata 
Saç 1,5 m/m 
Demir köşebent 
Muhtelif ağaç vida 
Mefruşat ) 
Yazıhane. koltuk ) 
Kanape, sigara masası. ) 
arka masası. ) 
Sandalya, kütüphane ) 
ve portmanto ) 

6 adet 
976 'M3 

2736 adet 
96 Kğ. 

2016 Kğ. 
1820 adet 

7 kalem 

1160 
) 

) 

) 

) 

) 

86.25 A. Eksntmc 

Pazarlık 

Pazarlık 

231121941 ıo.ıo 

16/12/941 9.30 

19/12/941 10.40 

Haaıa~ • Sa,ğlam - Zarif Elektrik malzemesi ) l9 kalem Pazarlık 23/12/941 10. 
11• 16 ıen• ga.rıı.ntflidlr. l - Yukarıda yazılı malzeme hizalarında yazılı mıul1Pr'" sat•n nlı nacaktır. 

SIN GER SAAT 
2 - Eksiltme, hizalarında yaz ılı gün ve saatlerde Kauıı , şta I.ev azım ş.ubcsinde miltelJ<lkkil Alım Ko. 

mısyonunda yapılacaktır. 

Ma,ğa:alan l.ta.nbul, Eminönü 
3 - Mefruşatın şartname ve resimleri, baskül şartnıım" ı ve mO tcbaki Iİ!!teler adı geçen şubede gö. 

rülebllir. '10900> 

' ... ,~ :· • ""'. ;· . ' ·~~ ·- . .. - - , . ·ı 

ist ;' Komutanllğı Satmalma Komisyonu Jıanıaf.i· 
1 + + AA AA A En ıon modaya muvafılt .A. .A. AA .A. 4 • 

j !;~,~~~ ola~l~~ljd~ R~!: y~u~!d~ !6ZN~. ~ . . 
Aşağıda gosterllen tamir ıilerl 22/12/941 pazartesi günü hızala.. 

rında gösterilen uatlerde pazarlıkla ihale edılecektır. Ket!f evrııklan 

her gün Koınlsyonda görulcbılir. isteklilerin beli! gün .,e ıaaUerde ka
nuni veııikalarlle birlıkte Fındıklıda Satmalma KomlııJ'onuna gelmeleri. 

K•ıil Bd. 
Yapılacak ff L. 1\. 

Kışla tamiri 560 88 
Veteriner Okulu 

tamiri 24.6 49 
Haydarpaşa Hıt için 

25 kalem infaat 
malzemesi 34.02 10 

Rat'i Te. 
L. K. 

84 13 

sa 11 

610 46 

(10779) 1 

Paıa1·/ık ıtamıını I 
Saat Dakika 

10 30 

11 

11 80 

AHMET FEYZl'ni" ASRI MOBiLYA ~ 
• • • • • •• Mağazasından alınız •• • • • • • • 

Devlet· Oemiry'~lları (~lıin ları' 
Muh1tmmen bedclı ~ıOOO ıoo.ı.:uz bın) lıra olnn otomatık hıznı tez. 

gi.hı 25/12/1941 perşenbe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ıle 

Ankarada idare bınasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek tstıyenler!n 675 (altı yQz yetmış beş) liralık mu

vakkat temınat ile kanunun tayin cttiğı vesıkaları •e tekliflerıni ayni 

gün saat 14.30 za kadar Komisyon Re1slığlne vermeleri lazımdır. 

MATBAA C 1 LA R A Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, Hay-

Hayvan Sağlık Memurları 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Ve Nalbant darpaşada Tesellum ve Sevk Şen;~ı;dcn dagıtı1maktadır. (10717) 

1 1 - Kitıd ve kapak kartonu mektebco temin edilmek üzere (Tür. 
1 lciyede Et meselesı) adlı kitııbdan 1100 ndet basdırılacaktır. 

2 - Kitabın tahmin forma adedı: 16. Forması yazı, 8 1''orması 

cedvel, 6 forması resimden ibaret izami 30 forma tahmin edilmektedir. 
3 - Kitabın eb'adı 67X8<! J /R ve yazısı 10 punto olup klişeler çok 

temiz ve retuşlu olacaktır. Formaların ciMine göre baskı tahmin ücreti 

Muhammen bedeli (3500) lira olan muhtelıf numaralarda 6000 
kutu eczane kaşesı (23/12/1941) salı gfinü saat (14) on dörtte Hay. 
da rpaşada G11 r bınaaı dahılındcki Komısyon tarafından pazarlıkla sa-
tın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istıyenlcrin (625) liralık kat'i teminat 
tayın cttığt vesaikle birıtkte pazarlık gunil ıaatine kadar 
murncaatları la-ıımdır. 

e kanunun 
Komlsyona 

Bu işe ait şartnameler Komısyo rıdan parasıı olarak dağıtılmakta.. 
yazı forması 35, cedvel forması 75, resim forması 30 liradır. Azamt dır (1081'7) 
17.000 santimetre murııbbaı rea m, grafik vesalr klişelerın aantımetre 1 ----------
murabbıı.ına ayrıca tekllf yapılacak ve bu santimetre murabbaının tıı.h

mın bedeli de dört kuruştur. 

4 - Açık eksiltmesi 12/12/94.l cuma günü saat 14,30 da lstanbulda 
Cağaloğlunda Yüksek Mektcbler Muhasebecllığl bınasında yapılacaktır. 

İlk tcmınatı (149) lira (25) kuruştur. Şartname hergiln çalışma saatle
rinde Selimiycde Mekteb Muhasebesinde görülebtlir. İııteklilerin belli 
gün ve saatte teminat makbuzlan ve bu gibi yapmış oldukları kltablan 

. . . 
- ,t!. ..... ~ ........ - . . . 

ist~?denii~~: lvı1·. ·satinaiina. ~ Kömisyonu . i 1an1 arı 
. . ··. . , . . . 

Marmara O .. ü bahri K. Satmalma Komisyonundan 

Sabun ilanı 
• ve dığer aranılan vesaıkle birlikte Komisyona gelmelerı. ( 10360) 1 - Bır kilosuna tahmin olunan 60 kurue fıyath 12000 kilo sabun 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

S\JGON, boş masraflardan kaçınılabilir . 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı t~m· 
baların yerine Tungsram lambaları kullan· 
makla olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermekle 
kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

U:NGSR 
BUR LA 
BfI~ADERLER 

iSTANBUL ·ANKARA Z M • 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulundaki ı 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Kapalı zarf usullle 2/12/941 de ihalesi ilin olunan aşağıda cina ve 
miktarları yazılı yedi kalem bakır mutbak edevatına talip çıkmadığın. 
dan tekrar pazarlıkla mOnakaaaya konnlUştur. F.vsaf ve hususi şartları 
Komisyonda görlllebılir Kat't teminatı ll050 liradır. fhalesı 15/12/941 
pazartesi günil saat 14 de yapılacaktır. Taliplerhı teminaUarıte Har. 
b17ede Yedek Sübay Okulunda Komisyona müracaatları. (10773) 

Mikron Ctnn 
2000 Bakır bakraç 

300 Bilyült süzgeç 
300 Kevgir 
aoo Saplı t&ı 

.COO Buyülı: kazan 
200 Bıiyük kazan 

1000 Karavana 

Deri ve Barsak 
Arttırma İlanı 

TUrk Hava Kurumu lstanbul VilAyet Şubesinden: 
Kurban Bayramında tefkılitım ız tarafından toı>lanacak derı ve 

barsaklar pazarlık suretıle ayrı ayn arttırmaya konmuştur. 
l 7 / 12/94. l çarşanba günll saat onda arttırılması yapılacalı: ve fi. 

ırat muvafık gorülurse ıhale edilecektır. 

Taliplerin arttırma lçın mezkur gun •e saatte Cağaloğlundald eube ı 
merke:lnc ve şartnr meyı görmek ıçın de ıube merkezJne ve İstanbul ı 
vüiyetı dah lırdeki Hava Kurumu şubelerıne müracaat etmeleri. 

(10662) 

2 - Pazarlığı 1311. kiınun/941 cumartesı günü sut 12 de İzmlttc 
Tersane kapısındaki Komısyonda yapılacııktır . işbu sabun hır partide 
alınacaktır Şartnaınesı bedelsiz olarak Komisyondan alınır. 

3 - Pnzarlıi:a ıştiriik edecek taliplerin bu ış!Prle alakadar olduk
larına daır tıcaret vesikalarını ve c 1080, liradan ibaret temlnatlarile 
bırlikte belli gün ve saatte Koınısyona müracaatlan. (10822) 

• •• 
Marmara Osso bahri K. Satu alma Komlıyonaada11 

Zeytinyağı lıanı 
l - Beher kilosuna 100 kuru~ fiyat tahmin olunan 45000 kilo ıey. 

tlnyağı bır partide olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 16/1. kanun/941 pazartesi günü saat 15 de İzmlttc 
Tersane kapısındakı Komisyon bına sında yapılacaktır. Şartnamesi 225 
kuruş mukabılınde Komısyondan alı nabillr. 

8 - Pazarlığa ıştlruk edecek tallplerin 24.90 sayılı kanunun iste
diği vesikalannı ve 6750 !ıradan ıb are.t temınatlarlle birlikte muayyen 
gün ve saatte Komisyona murncaat tarı. (10828) . . " 

1 - 192 kalem muhtelif ebatd a kereste vida maa somun, pe~in 
çivısi, siyah saç, galvanizli saç, fes tınol ve eversil macunu, çelik saç, 
sandalye, oturma tahtası, aspeııtos. levha, bakır levha vesairenin 13/12/ 
941 cumartesi günG saat 10 ıhı Kıuımpaşnda bulunan Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün o;e snatte mezkur Komisyona gelmelerı 
ilan olunur. ( 10868) 

Türk Hava Kurumu Şubesinden ı 
Nazillı şubemize bağlı nahiye oubelerinin bu aene kurban ba}'l'a . 

mında toplaya('ağı kurban deri ve barıuıkları bugünden itibaren 25/lZ/ 
941 tarıhınc kadar açık arttırmaya konmuştur. 

1ı.teklilt>rin şartnamelerıni gorm ek üzere N aıfili oubesile latanbııl 
şubeı1lııc müracaatları ilin olunur. (10913) 

BUGONKO PROGRAM 
7.30 Prorraa 
'l.33 Müzik 
'l .45 Haberler 
8.00M'lhik 
8.15 Evin ıaati 
8.!0 Müzik. 

* 12.SO Program 
12.33 Türküler 
12.45 Haberler 
13.00 Fasıl heyeti 
13.30 MQzik. 

* 18.00 Program 

18.0S Şarkılar 
19.00 Kon~ma 
19.16 Mü:d.k 
19.30 Haberler 
19.-i5 Müzik 
20.16 R. gaıeteel 
20.(6 Şarkılar 
21.00 Zlraat T. 
21.10 Türküler 
21.30 Konuşma 
21.46 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.46 Müzik 
22.55 Kapanıı. 

lnvATROLAR 1 
ŞEHiR TlY ATROSU 

Tepebllf\ Dren" kınlı: 
Bu gece saat 20.30 da 

MOTHlŞ AİLE .... 
tıtikl&.l eaddesl Komedi lı:ıs• 

Bu gece saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 

iLAN 
ıatanbul Ashya Altıncı 
Hukuk Hakımllğlnden: 

1stanbulda N~antaoında ?rluradl
ye sokağı 47 sayılı evde oturan da
vacı Hanıfe tarafından kocası olup 
mukaddema Unkapanında Demirhuıı 
maballcsi Elvanzade camii soka~ı 
10 sayılı evde o.urmakta ıkcn ha.crı 
ıkametgiı.hı meçhul Mustafa aleyh.n 
de aç lan boşanma davasının yapı· 

lan muhakemesi sonunda: , Mıidda
ıeyhin ihdas ettiği esbaba binaen 
taraflar arasıııda ş.iddctlı bır gcç.m
sızlık olduğu sabit olduğundan bo
şanmalarına, müddnleyhln bır sene 
muddetle aherle evlenmekten mcm
nuıyctlne (1059) kuruş masarırt 
muhakcmenın davalıya tahm lıne 
tcmyızı kabıl olmak üzere 21/11/941 
tarihinde sadır olan hllkmiln, mild
daleyhln lkametgiıhının meçhuliye
tıne bınaen on beş giln müddetle 
ılinınu kıuar verılerek ıliim sureti 
de mahkeme divanhanesine asılmııt 
olmakla davalı Mu!ltafanın tarıhi 
11iından itibaren on beş gün zarfın
da mahkememize müracaatla n ('1. -

kiı r hüküm aleyhine usu len tP.mylzl 
dava talcbınde bulunmad ğı taktlır

de huknıü mezkurun kat'lleşmiş ad
dedılcceğı tebliğ yerine geçmC!k U:z:e
re ilim olunur. 

941/677 

ZA Yi - Canlan şubesinden al· 
mış olduğum terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kısinın hilkmü olmadığını ılin eyle
ı im. Kanlıca kövündeıt, Topıa: oğul
lanndatı Öm.,- oğlu Oıman.. 1311 
doğum_lıı. 

BORSA 
I0/1!/19U MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokho. 100 :lsv.Kr. 30.8876 

F.SHAM VE TAHVİLAT_ 
MUAMELB 

Ewelki Bugun 
ikramiyeli ro 5. 938 20.30 -.
İkramiyeli ro &, 911 

Ergani 21.85 -.-
Slvaa-Eozurum 1 -.- 21.10 
Sivas-Erzurum 2-7 -.- 19.80 
%7, 1941 Demiryolul 19.80 -.-

o/o:.!, 1932 -.- -.-
Anadolu Demiryolu 

1 ve 2 -.- -.-
Til rk Borcu Tranı 2 --.- -.-
İş Bankası nama -.- -.-
M erk~ Bankası 134.25 -.-
Sark değirmenleri -.--.-

[]orsa harici altın fiyat!] 
Reşadıye 2'7 Lira 68 Kı. 
Kalın Beş.lblrlik 129 > 00 > 
Külçe altın gramı 8 > 88 • 

···········································--Ta•virl Efkar 
Nüıhası (5) Kuruıtur 

1 " b Ş "ti f Türkir• Harlf . ,. on e er aı ifİll fcin 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 760 > 1460 • 
Üç aylık ............ 400 ııı 800 • 
Bir aylık ............ 160 • yoktur. 
DİKKAT : 

Dercolunmıvan eYTak iade oJunmas. 

Birincikinun: Perfembe 

156JH. 
Zilkade 

22 

GUn: 34 
11 fı 

J351 
Runl 
el teırla 

2d 

KaıımH 

Vakitln Eıanl Vuatl , D s. D --Güa•t 'Yanııld) i ıı:ı 3S J7 16 

öt•· ~7 21\ 12 07 
lkı4JI !:ı9 47 " 28 
Akta• 12 Oo 18 41 
YaU. Ol 39 18 lO 
lmuı~ <Yana'cn 12 4!1 5 29 

Sahibi : Z. T. EBÜZZ}Y A 

Neıriyat Jlfidllrl: C. BABAN 

Baaıldıtı 7er: JlaUNNI BllÜZZiYA 


